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Mark Liu is Chairman of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC).

Người đàn ông trong hình là Mark Liu, một nhân vật rất quan trọng với CNTT toàn
cầu. Bữa nay ông có một cuộc họp với bà Pelosi. Mà cuộc họp này có lẽ mới là tâm
điểm của chuyến đi thăm xứ Đài của bà.

Mark Liu chính là chủ tịch tập đoàn “quan trọng nhất toàn cầu” trong sản xuất con
chip của xứ Đài là TSMC. Đây chính là viên kim cương của nền kinh tế Đài Loan. Nó
có giá trị CP lên tới hơn 440 tỷ usd, giá trị nhất Á châu, hơn cả Tencent của TQ. Và
là công ty giàu thứ 11 trên thế giới.

Nôm na là công ty này sản xuất 1 năm hơn 13tr tấm silicon. Và 92% loại chip bán
dẫn hàng đầu thế giới có chip tiến trình nhỏ hơn 10 nanomet đều được sản xuất tại xứ
Đài. Mà các tấm silicon mà TSMC làm ra có thể chứa hàng tỷ các bóng bán dẫn thu
nhỏ. Có nó thì quân ta mới có máy tính hay điện thoại thông minh mà xài.

Bữa nay bà Pelosi qua họp với ông Mark Liu, vì Mỹ vừa ra Dự luật về chip và khoa
học với là gói hỗ trợ 52 tỉ USD cho việc thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn nội địa Mỹ,
cải thiện năng lực cạnh tranh với Trung Quốc. Dự luật này được lưỡng đảng ủng hộ
nhiệt liệt và TT Mỹ sẽ ký thành luật trong tuần này.

TMSC hiện thu về 65% doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ. Tóm lại Mỹ rất cần công ty
này và thế giới cũng cực kỳ cần luôn. Thành ra cần hợp tác các bên, phát triển và bảo
vệ lẫn nhau.

Mark Liu cũng là một nhân vật rành cả Mỹ và TQ. Ông này là một nhà kỹ trị, sinh ra
tại Đài Bắc năm 1954. Ông học trung học Jianguo ở Đài Bắc, rồi theo học và lấy
bằng Cử nhân kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Đài Loan.

Sau đó ông qua Mỹ học và nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sỹ kỹ thuật điện và khoa học
máy tính tại Đại học California, Berkeley.



Khi ra trường, ông làm việc cho Tập đoàn Intel từ năm 1983 đến năm 1987, phát
triển công nghệ xử lý silicon cho bộ vi xử lý Intel. Sau đó ông làm giám đốc nghiên
cứu cho Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Điện tử Tốc độ cao của AT&T Bell Laboratory
từ năm 1987 đến năm 1993.

Năm 1993, ông về nước làm việc cho TSMC. Ông là chủ tịch TSMC khi TSMC mua
Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Toàn cầu vào năm 2000. Và ông nhậm chức giám
đốc điều hành của TSMC vào năm 2012. Sau đó là Chủ tịch tập đoàn này.

TSMC đã được trao danh hiệu Top 100 Nhà lãnh đạo Công nghệ Toàn cầu của
Thomson Reuters năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Liu. Ông hiện phục vụ trong Ban Cố
vấn Kỹ thuật của Trường kỹ sư thuộc viện Đại học UC Berkeley và Ban Cố vấn điều
hành của chủ tịch Viện Công nghệ Massachusetts.

Who Is Mark Liu From TSMC?
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Mark Lui, also named Deyin Liu, was born in Taipei, Taiwan, in 1954. Before
earning his B.S. in electrical engineering from National Taiwan University and his
M.S. and Ph.D. in electrical engineering and computer science from the University of
California, Berkeley, he attended Taipei Municipal Jianguo High School.

Liu began his work in the U.S. with AT&T Bell Laboratories and Intel. He worked
for Intel Corporation from 1983 to 1987, developing silicon process technologies for
Intel microprocessors.

He worked as the research manager for AT&T Bell Laboratory's High-Speed
Electronics Research Laboratory from 1987 to 1993.

In 1993, Liu started working for TSMC. He was their president when TSMC
purchased Worldwide Semiconductor Manufacturing Corp. in 2000. Mark received
the title of chief operating officer of TSMC in 2012.

Mark Liu has been chairman of Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
(TSMC) since June 2018, the world's largest contract chipmaker. Before being
chairman of TSMC, he served as the President and Co-CEO of TSMC from 2013 to
2018, where he looked at leading-edge technology development.

TSMC was given the title of a 2018 Thomson Reuters Top 100 Global Technology
Leader under Liu's direction.

The biggest chip maker serves on the Engineering Advisory Board of the UC Berkeley
College of Engineering and the Presidential CEO Advisory Board of the
Massachusetts Institute of Technology.

Liu was awarded the title of Industrial Technology Research Institute laureate in
2020. Liu hired Philips' Hugo Barbosa Vazquez in July 2020 to collaborate with him
on market research and global forecasting projects.

https://en.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/Mark_Liu


Mark Liu Net Worth: Is He A Millionaire?
The Chairman of TSMC, Mark Liu, has an estimated net worth of $885 million as of
July 2022. It is only our estimation based on social factors, his endorsement to date,
and his career earnings.

The total pay for Mark Liu at Taiwan Semiconductor Manufacturing is $293,417,984
in his role as Chairman of the Board.
Moreover, the market value of TSMC is roughly US$185 billion.

Mark Liu's Wife And Family
Despite being a famous businessman, Mark has not revealed his family yet. The
chipmaker seems very busy with his work and sees less on social media.

We are afraid that he hardly has any social media account. Otherwise, we would have
tracked him. This section will be updated soon after we fetched enough information
about his wife and family.
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